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Scăpată de sub control, practica arderii
vegetaţiei uscate şi a miriştilor din ultimele
zile a pus literalmente pe jar autorităţile
locale din Miroslava, care au trebuit să
intervină şi să facă faţă unor situaţii ce
puteau deveni tragice, dacă nu ar fi interve-
nit la timp pompierii militari. “Am avut nu
mai puţin de 19 intervenţii la incendii de
mirişte şi vegetaţie uscată şi toate au fost
provocate. Cele mai de amploare incendii au
avut loc la Valea Adâncă Nouă şi Valea
Adâncă Veche, circa 20 de hectare din fosta
livadă din Dealul Nucului fiind în flăcări. Pe
acest caz s-a făcut deja o anchetă, autorul a
fost depistat iar împotriva lui se vor dispune
măsurile legale. O altă intervenţie la care a
fost nevoie de autospecială a avut loc la
Ciurbeşti, unde puţin a lipsit ca focul să
ajungă la biserica din sat! Intervenţii simila-
re am mai avut la Valea Ursului, în extravi-
lan, în partea de sud, unde au fost puse în
pericol două gospodării şi Pădurea de la
Uricani. La fel, am mai intervenit la
Voroveşti, în extravilan, în Miroslava şi

Găureni”, a declarat Ioan Petrilă, responsabil
ISU pe Miroslava.

Primăria Miroslava îşi 
înteţeşte controalele

Şeful ISU Miroslava reaminteşte
locuitorilor din zonă că arderea vegetaţiei
uscate se face numai cu autorizaţie de la
Primărie, cu asigurarea unor mijloace
preventive de stingere imediată a focului, în
condiţii de maximă siguranţă. “Ce se
întâmplă acum la noi e total anapoda. Mulţi
încep să-şi ardă bălăriile necontrolat şi, foarte
grav, o fac în condiţii de vânt puternic, fapt
care poate duce la extinderea incendiului în
zone îndepărtate de focar. Când constată că
sunt depăşiţi de situaţie, cei care au dat foc
vegetaţiei uscate fug şi nu-i mai găseşti!”, a
mai remarcat inspectorul Petrilă Ioan.

Pentru că incendierea necontrolată a
resturilor de vegetaţie poate duce la
adevărate tragedii, conducerea Primăriei

Miroslava atrage atenţia locuitorilor că va
înteţi controalele pe această temă iar acolo
unde vor depista că arde vegetaţie fără aviz
de la Primărie inspectorii ISU vor aplica
măsuri punitive drastice, începând cu amenzi
foarte mari şi mergând până la deschiderea de
dosare penale. “Unii o iau în uşor, dar situaţia
e destul de gravă şi de maximă actualitate.

Vorbim aici atât de poluarea mediului
ambiant, ceea ce poate atrage amenzi pe
mediu care sunt foarte mari, dar şi de pagube
materiale pe care un inconştient nu le-ar
putea suporta în caz că lucrurile iau o
întorsătură nedorită”, a declarat, la rândul
său, Dan Niţă, primarul comunei Miroslava.
(F.A.)

Nu vă mai jucaţi cu
focul, că vă „ardeţi”!

Având în vedere numărul de sesizări din
partea populaţiei privind mutarea sau ream-
plasarea unor corpuri de iluminat public
stradal, Primăria Miroslava atrage atenţia că
orice racordare fără autorizare la reţeaua de
iluminat public stradal de către diverşi
cetăţeni pentru a-şi face lumină în propria
ogradă este considerată furt de curent şi se
pedepseşte ca atare. “Noi sperăm să nu ne
confruntăm cu asemenea situaţii, pentru că
nu vrem să dăm pe nimeni în judecată pen-
tru furt de curent. În momentul de faţă, o
echipă de specialişti de la Primărie se
deplasează în teren şi analizează restructura-
rea iluminatului public stradal, în sensul
montării mai multor lămpi cu led-uri, care
sunt mai ieftine şi mai fiabile. Am montat
deja astfel de lămpi experimentale în
Brătuleni, după care, dacă vom fi mulţumiţi
cum merg lucrurile, vom extinde reţeaua şi
în celelalte sate. Iar când va intra în
funcţiune şi centrala fotovoltaică de la

Ciurbeşti chiar că nu vom mai avea proble-
me cu iluminatul stradal”, a declarat Dan
Niţă, primarul comunei Miroslava. Potrivit
legii, autorităţile locale nu au voie să
monteze lămpi de iluminat public pe
drumuri de servitute şi căi de acces private,
ci numai pe drumuri aparţinând domeniului
public. (F.A.)  

„Pentru mine e suficient să văd că o idee bună se duce până la capăt
şi lumea se bucură de ea” * interviu cu Constantin Mertic, consilier local, pagina 4

Zvonul şi parcul
Că or fi cu bună intenţie sau nu, cert este

că prin Miroslava se fabrică tot felul de
zvonuri care nu au nicio legătură cu realita-
tea, dar unii oameni, mai slabi de înger,
înclină să le dea crezare, fără a se informa în
prealabil despre ce e vorba. Un asemenea
zvon a avut ca obiect un teren din Valea
Adâncă despre care unii oameni au început
să creadă că a fost îngrădit ca să fie pusă în

posesie o anume persoană. “Am îngrădit
acel teren pentru că pe el vrem să amenajăm
un parc de joacă pentru copii, dar uite că
lumea apleacă urechea la toate prostiile pe
care le îndrugă unii care vor să se bage în
seamă. E posibil ca asemenea zvonuri să mai
apară pentru că sunt destui care din lipsă de
ocupaţie încep să aibă idei şi să plimbe zvo-
nuri aiurea, dar noi ne vedem de ale
noastre...”, a remarcat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava. (T.D.)

CNADR a uitat să mai facă 
drumuri colectoare la Miroslava

Avem şosea de centură în jurul Iaşului şi o bună parte
din ea traversează localităţi din componenţa comunei
Miroslava. Până aici, toate bune şi frumoase, numai că
CNADR a uitat o parte esenţială din acest proiect şi anume:
drumurile colectoare. “Când au făcut proiectul centurii
Iaşului, cei de la drumurile naţionale aveau obligaţia să facă
drumuri colectoare la Ciurbeşti, Valea Ursului şi Uricani,
altfel ne strică nouă treburile. La Ciurbeşti, spre exemplu,
sunt oameni cărora şoseaua de centură le-a rupt în două
tarlaua şi din cauza asta le-a fost îngrădit accesul cu
mijloace şi utilaje agricole la proprietăţi. Vom face o
statistică pentru a ne lămuri cât de gravă e situaţia, după
care vom da în judecată CNADR să-şi îndeplinească partea
de obligaţie cu aceste drumurim colectoare, pentru că noi
nu ne permitem să le facem din fonduri proprii”, a declarat
Dan Niţă, primarul comunei Miroslava. (F.A.)

MesagerulGRATUIT

Starea deplorabilă în care se află
drumul judeţean care face legătura
între Iaşi – Miroslava – Voineşti –
Ţibăneşti, cel puţin pe porţiunea care
traversează comuna Miroslava nu se
datorează lipsei de implicare a autori-
tăţilor locare, care nu ar intenţiona să
intervină pentru a-l repara, ci autori-
tăţilor judeţene în administrarea căro-
ra se află. La rândul său, Consiliul
Judeţean Iaşi dă vina pe Prefectură
pentru situaţia creată, motivând că

instituţia menţionată a promovat în
contencios administrativ o acţiune
prin care contestă o Hotărâre de
Consiliu Judeţean privind licitaţia de
acordare a lucrărilor de reparare a
mai multor drumuri judeţene printre
care şi cel care traversează comuna
Miroslava. În consecinţă, până nu se
rezolvă în instanţă litigiul starea dru-
mului judeţean rămâne aceeaşi.
(P.C.)

Drumul judeţean Iaşi - Voineşti rămâne în continuare deterioratAviz amatorilor!
Racordarea fără permis la reţeaua de
iluminat public e considerată furt de curent!

* în decurs de numai o săptămână, la Miroslava au avut loc 19
intervenţii la incendii de vegetaţie uscată şi toate au fost provocate
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* la fel se va proceda în
Dancaş, Proselnici şi Corneşti

Contractul de salubrizare cu
Predemet începe să dea rateuri,
pentru că sunt localităţi în
comuna Miroslava unde colec-
tarea gunoiului menajer nu e
deloc profitabilă. Fiind vorba de
distanţe mărişoare, cu căi de
acces mai dificile şi gospodării
care nu prea au bani cât să-şi
plătească un contract individual
de salubrizare, Predemet a spus
“pas” şi a lăsat problema strân-
gerii gunoiului din Miroslava
Vale şi Găureni în seama primă-
riei. Soluţia acesteia a fost
încheierea unui contract de
salubrizare pentru cele două
localităţi cu SC Raabbo SRL,

care va amplasa, în nişte spaţii
special amenajate, nişte contai-
nere mari de gunoi. Acestea vor
fi înlocuite periodic cu altele
goale, contra unei sume de 55,8
lei/mc (TVA inclus), pentru
instituţii şi agenţi economici şi
de 10 lei/familie/lună. Plata ser-
viciului de salubrizare la per-
soanele fizice va fi efectuată de
primărie, urmând ca aceasta să-
şi recupereze banii prin institui-
rea unei taxe speciale pe salu-
britate. Localităţile cu de unde
se va colecta taxa pentru salu-
britate vor fi Miroslava Vale,
Găureni, Corneşti, Proselnici şi
Dancaş. Contractul a fost avizat
favorabil de Consiliul Local,
existând o singur vot împotrivă
din partea consilierului Ilie

Apostol, care a propus înfiinţa-
rea unui serviciu propriu de
salubrizare în cadrul primăriei
Miroslava. “Licitaţia pe salubri-
zare nu se face la nivel local, ci
pe ARSACIS – organism jude-

ţean din care face parte şi
Miroslava – aşa că organizarea
unui serviciu propriu de salubri-
tate este imposibilă”, a replicat
Dan Niţă, primarul comunei
Miroslava. (F.A.)

Având în vedere că în această
perioadă se efectuează lucrări speci-
fice de curăţenie, Primăria
Miroslava reaminteşte atât cetăţeni-
lor, cât şi agenţilor economici care
desfăşoară activităţi comerciale pe
raza teritorial-administrativă a
comunei Miroslava că sunt obligaţi,
prin lege, să menţină curăţenia tro-
tuarelor, rigolelor şi căilor de acces
din dreptul proprietăţii pe care o
deţine fiecare în parte, precum şi a
spaţiilor verzi. Nerespectarea aces-
tor prevederi poate atrage după sine

amenzi contravenţionale. De aseme-
nea, cetăţenii persoane fizice cât şi
agenţii economici sunt rugaţi să nu
mai ardă resturile vegetale rezultate
în urma curăţeniei de primăvară,
acestea urmând a fi preluate, la soli-
citarea fiecăruia, de către agentul de
salubritate şi duse într-un loc special
amenajat. La fel se va proceda şi în
cazul gunoiului de grajd care va fi
preluat spre rampele de colectare,
special amenajate la Balciu şi
Uricani. (T.D.)

Care trebuie să fie distanţa
dintre garduri, la drum?

Gardurile amplasate haotic în drum constituie
o veche problemă a autorităţilor locale din
Miroslava care, din această cauză, nu-şi pot înde-
plini programele de investiţii pe infrastructură, în
discuţie fiind modernizarea drumurilor, prin asfal-
tare, dar şi racordarea la utilităţi precum apa şi
canalizarea. Având în vedere această stare de fapt,
inspectorii de la urbanism şi cadastru ai Primăriei
Miroslava fac verificări în teren şi le vor cere celor
care nu au respectat normele de urbanism să-şi
retragă gardurile de pe aliniamentul stradal.
Potrivit legislaţiei în vigoare, lăţimea drumurilor,
respectiv distanţa dintre garduri, este determinată
de lungimea drumurilor, după cum urmează:

– drumurile cu o lungime până în 30 m, trebu-
ie să aibă 4 m lăţime;

– drumurile cu o lungime cuprinsă între 30 –
100 m trebuie să aibă între 7 şi 8 m lăţime;

– drumurile cu lungimea de peste 100 m trebu-
ie să aibă 11 m lăţime.

“Cetăţenii trebuie să înţeleagă că solicitarea
noastră de a-şi retrage gardurile de pe aliniamen-
tul stradal este inclusiv în interesul lor, pentru că
toată lumea are nevoie de utilităţi şi un trai civili-
zat. Acolo unde nu vom găsi înţelegere din partea
proprietarilor vom fi nevoiţi să facem exproprieri
pentru că nu putem permite ca din cauza lor să
sufere toată lumea din zonă”, a observat primarul
Dan Niţă. (F.A.)

La ultima şedinţă ordinară de Consiliu
Local, din 27 martie a.c., au fost dezbătu-
te, votate şi aprobate cu majoritate de
voturi următoarele proiecte de normative
locale:

� Hotărâre privind actualizarea, com-
pletarea şi însuşirea, inventarului dome-
niului public al comunei Miroslava;

� Hotărâre privind actualizarea, com-
pletarea şi însuşirea, inventarului dome-
niului privat al comunei Miroslava;

� Hotărâre privind completarea comi-
siei pentru siguranţa circulaţiei, constitui-
tă la nivelul comunei Miroslava;

� Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de funcţionare a comisiei
pentru siguranţa circulaţiei;

� Hotărâre privind aprobarea acordării
cu titlul gratuit a sumei de 13.653 lei în
contul Asociaţiei GAL “Stejarii argintii”,
reprezentând cotizaţia anuală a comunei
Miroslava la acest organism prin interme-
diul căruia pot fi accesate fonduri europe-

ne;
� Hotărâre privind încheierea unui

contract de salubrizare cu SC Raabbo
SRL, pentru colectarea deşeurilor menaje-
re în satul Găureni şi zona Miroslava vale;

� Hotărâre privind aprobarea studiului
de oportunitate pentru terenul situat în sat
Găureni, T31, în suprafaţă de 500 mp,
beneficiar Bâncă Mariana;

� Hotărâre privind rectificarea bugetu-
lui de venituri şi cheltuieli, trimestrul I –
IV, 2014;

� Hotărâre privind încetarea contractu-
lui de concesiune nr. 7473/04.04.2013,
încheiat între Comuna Miroslava şi
Ailenei Lucian;

� Hotărâre privind încetarea contractu-
lui de concesiune nr. 9450/22.06.2010,
încheiat între Comuna Miroslava şi SC
ITO INDUSTRIES INTERNATIONAL
SRL Bucureşti;

� Hotărâre privind încetarea contractu-
lui de concesiune nr. 17.316/12.09.2012,

încheiat între Comuna Miroslava şi SC
Socost SRL

� Hotărâre privind delegarea dlui
Cusutură Corneliu în vederea întocmirii
formalităţilor pentru inventarierea dome-
niului public şi privat al comunei
Miroslava;

� Hotărâre privind aprobarea noii
Organigrame şi a Statului de Funcţii la
Primăria comunei Miroslava;

� Hotărâre privind revocarea HCL
69/26.05.2012, referitoare la aprobarea
studiului de oportunitate pentru terenul
situat în T31, cu suprafaţa de 10.412 mp,
beneficiari Grigoraş Elena, Chimir
Cornel, Mocanu Dinu, Nicolai Victor şi
Mihăilă Popa Vasile;

� Hotărâre privind aprobarea studiului
de oportunitate pentru terenul situat în
T31, cu suprafaţa de 10.412 mp, benefi-
ciari Grigoraş Elena, Chimir Cornel,
Mocanu Dinu, Nicolai Victor şi Mihăilă
Popa Vasile;

� Hotărâre privind completarea
nomenclatorului stradal al comunei
Miroslava.

Date de la starea civilă
În perioada 23 ianuarie – 28 februarie, la Oficiul de
Stare Civilă Miroslava au fost consemnate următoa-
rele:
Căsătorii
• Enache Paul, cu Costandache Cătălina Livia;
• Popa Ovidiu, cu Toma Ioana;
• Cobzariu Cristinel, cu Tănasă Elena;
• Tanana Costel, cu Ajidaucei Adina Mihaela

Decese

Normative ale Consiliului Local

• Mutihac Ion (79 ani), Voroveşti;
• Barbacariu Elena (81 ani), Voroveşti;
• Barbacariu Neculai (78 ani), Voroveşti;
• Anuşca Aurica (78 ani), Proselnici;
• Ciobanu Alexandru (45 ani), Miroslava;
• Poşişnicu Gheorghe (51 ani), Miroslava;

Gunoiul menajer din Găureni şi Miroslava
Vale va fi preluat de SC Raabbo SRL

Sală de evenimente speciale
Valea Ursului - Moara de Porumb
Pentru cei interesaţi, punem la dispoziţie o sală de evenimente

speciale (nunţi, cumătrii etc) dotată cu bucătărie proprie şi tot ce
este necesar pentru desfăşurarea unei petreceri de neuitat.

Rezervări la tel.: 0768 – 933.654
persoana de contact Gheorghe Cojocaru

Un nou salon de frizerie 
în Miroslava

Un nou salon de
coafură-frizerie şi
cosmetică s-a deschis în
staţia de maxi-taxi din
Miroslava, aproape de
Primărie. Fiind la înce-
put, Salonul Mihaela se
adresează locuitorilor
din Miroslava (şi nu numai!) cu preţuri extrem de
accesibile, dar şi cu mini-abonamente pentru clienţii
fideli: 4+1 gratis atât la tuns, cât şi la tratament.
Salonul Mihaela mai prestează servicii de
manichiură, pedichiură, extensii cu gel (cu programa-
re), vopsit, coafat.

Program:
Luni – Vineri: 11.00 – 19.00
Sâmbătă: 10.00 – 19.00
Duminică: închis

Programări la tel: 0760-957.146

Editor: Florin Antohi
Tipografie: Adevarul Holding SA
Email: redactia.mesagerul@gmail.com
Contact: 0745.934.769

CASETA REDACŢIONALĂ

Anunţuri

Locuri de muncă
� Angajez vulcanizator auto şi spălători auto,
în Balciu, Miroslava. Telefon: 0740-27.99.56
� Angajez Frizer – Coafor pentru Frizeria din

Valea Ursului. Bahrim Dumitru, tel. 0749-
810.605.

Imobiliare
- Cumpăr teren intravilan, zona Miroslava,

minim 2000 mp. Tel. 0785-244.044

Curăţenie de primăvară
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În anul 1974, Nicolae
Ceauşescu a iniţiat un program
de sistematizare. Scopul aces-
tuia era de a reorganiza şi uni-
formiza localităţile urbane şi
rurale. Marea Adunare
Naţională, Parlamentul de
atunci, a adoptat Legea
nr.58/29-10-1974 „privind sis-
tematizarea teritoriului şi loca-
lităţilor urbane şi rurale”. În
practică, programul a constat
în demolarea parţială sau totală
a satelor şi oraşelor în configu-
raţia lor de până la acea dată şi
reconstruirea după principiile
comuniste de „dezvoltare
socială multilaterală” a
României. Evident, programul
respectiv nu respecta tradiţiile
rurale, etica urbanismului.
Iniţiativa menţionată a repre-
zentat un adevărat dezastru
pentru patrimoniul arhitectural
românesc. Sistematizarea a
început ca un program de relo-
care a ţăranilor din mediul
rural. Planul iniţial ţintea să
ofere mediului rural toate
avantajele epocii moderne.
Oraşele s-au confruntat cu o
afluenţă puternică de ţărani, iar
sute de sate erau în procesul de
a fi transformate în oraşe, prin
construirea de şcoli, spitale,
blocuri şi industrie. Numărul

oraşelor trebuia să se dubleze
până în 1990. Nu a mai fost să
fie... 

Poziţionarea Miroslavei,
un atu care nu poate fi
neglijat

Miroslava nu a fost lovită
de acel val al sistematizării.
Totuşi, cu mai bine de un dece-
niu înainte de sistematizare, în
anii 60, au fost construite în
centrul satului Miroslava blo-
curile pentru lucrătorii de la
SMA. Pe atunci clădirile erau
moderne. Aveau apă, iar in
lipsa canalizării rezidurile se
vărsau în fose care erau vidan-
jate periodic. După 1989 satele
comunei şi-au schimbat înfăţi-
şarea. Construcţia de case s-a
făcut haotic. A fost o perioadă
de vid legislativ dar şi de o
neputinţă ori nepăsare a autori-
tăţilor de a gândi o dezvoltare
armonioasă a satelor.  Comuna
Miroslava, aşa cum am subli-
niat şi în monografie, avea
înainte de 1989 terenuri agrico-
le importante, iar industrializa-
rea lipsea. Schimbarea siste-
mului social a adus modificări
importante în economia
Miroslavei. Veniturile la buge-

tul comunei nu se mai realizea-
zau decât în mică măsură de pe
urma agriculturii. Poziţionarea
în coasta Iaşului a făcut ca
mulţi să cumpere loturi de
teren şi să îşi construiască pe
ele locuinţe. Îi spuneam, cu
mai bine de un deceniu în
urmă, primarului de atunci
Lăpuşneanu, că aceasta este
calea de dezvoltare a comunei
şi nu menţinerea cu orice preţ a
terenurilor pentru agricultură.
Poate că era nevoie de o nouă
viziune. Venirea marilor firme
pe terenurile de lângă Uricani,
deschiderea fabricii Delphi,
demonstrează că Miroslava
trebuie să beneficieze de pe
urma terenurilor şi a aşezării
favorabile. Se doreşte deschi-
derea unui parc industrial care
să aducă noi venituri pentru
Miroslava. 

Ce facem cu terenul de
lângă Primărie?

Fondurile obţinute de pe
urma concesionării terenurilor
au fost folosite pentru dezvol-
tarea infrastructurii din
Miroslava. Lucrurile sunt evi-
dente. Ar trebui însă, şi aici
doream să ajung, să se regân-

dească şi înfăţişarea centrului
Miroslavei. Sediul Primariei a
fost reamenajat. Miroslava are
o Primărie pe măsura posibili-
tăţilor sale. Nu îţi este ruşine cu
ea când vin delegaţii din ţară
ori din străinătate să ne vizite-
ze. A fost construită sala de
sport. A fost ridicat şi Centrul
de Informare Turistică. Ar tre-
bui ca faţadele vechilor blocuri
să fie reabilitate unitar. Acestea
reprezintă o moştenire arhitec-
tonică dificilă. Un balast. Dar
aşa erau vremurile şi acum tre-
buie regândit după alte reguli şi
principii, nu după ideile din
anii ′60-′70. Proprietarii aparta-
mentelor din blocurile respec-
tive nu vorbesc de lipsa de
posibilităţi financiare, nu înţe-
leg, se pare, să colaboreze pen-
tru ca măcar estetica clădirilor
să nu aibă de suferit. Fiecare a
făcut ce l-a dus capul.
Imaginea este deplorabilă. Pe
de altă parte, terenul de lângă
primărie trebuie utilizat, nu
lăsat în situaţia în care îl vedem
astăzi. Există propuneri. Ba să
se facă un parc, ba un ansam-
blu rezidenţial. Parcul ar fi o
solutie pe termen scurt, dar nu
ar rezolva mare lucru. În
comuna Balş s-a realizat un
parc, poate unii cititori l-au şi

văzut, iar investiția este inutilă.
Nimeni nu merge doi – trei
kilometri până la parcul res-
pectiv. Aşadar câţi locuitori ar
veni în parcul de la Miroslava?
Poate că soluţia unui ansamblu
rezidenţial este cea mai bună.
Să gândim dezvoltarea comu-
nei şi să încercăm să intuim
viitorul. Lipsa de viziune din
primul deceniu post decem-
brist şi un anumit tradiţiona-
lism au ţinut Miroslava pe loc
multă vreme. Un ansamblu
rezidențial, în paralel cu refa-
cerea faţadelor blocurilor şi
reamenajarea terenului din
spatele sălii de sport, ar schim-
ba faţa Miroslavei. Ar deveni
mai atrăgătoare, dar ar aduce şi
fonduri consistente la bugetul
local. În acelaşi timp ar trebui
ca în satele Miroslavei să se
inventarieze locuinţele de tip

tradițional. Există la Corneşti,
la Proselnici, dar şi în alte sate,
case vechi specifice acestei
zonei geografice. Acestea ar
putea deveni muzee săteşti. 

Conservarea 
patrimoniului cultural

În paralel cu conservarea
patrimoniului cultural trebuie
luate în calcul dezvoltarea
comunei şi regândirea centru-
lui Miroslavei. Este o priorita-
te. S-a pierdut prea mult timp,
iar neînţelegerile de ordin poli-
tic şi de viziune pot ţine comu-
na în loc. Sunt convins, asta nu
vrea niciunul dintre locuitorii
Miroslavei.  

Ştefan Susai 
(editura Sofia) 

Despre modernizarea Miroslavei
* viziune, înţelegeri şi neînţelegeri

Deşi lucrurile sunt demult
pus la punct pentru demararea
proiectului privind înfiinţarea
transportului public local de
călători în Miroslava, treaba
încă trenează din cauza formali-
tăţilor şi a birocraţiei impuse de
CNADR şi Consiliul Judeţean.
“Sunt necesare tot felul de avize
şi aprobări pentru care avem de
aşteptat. Există o procedură de
achiziţie a operatorului care
face transportul local, aşa cum
există proceduri specifice pen-
tru autorizarea staţiilor pentru
mijloace de transport pe dru-
muri publice naţionale şi judeţe-
ne. Şoseaua de centură, spre
exemplu e considerată drum
naţional. Cu siguranţă că atunci
când toate aceste proceduri vor
fi îndeplinite, vom putea vedea
şi transport local în Miroslava”,
a declarat Ciprian Andriucă,
consilier birou proiecte, în
cadrul Primăriei Miroslava.

“Nu ştiu de ce ne tot tărăgă-
nează judeţul cu aceste avize,
dar acest lucru privează cetăţe-
nii comunei Miroslava de un
transport în comun accesibil.
Mie unul mi se pare scump
transportul judeţean actual,
când pentru un bilet de la Iaşi la
Miroslava ai de plătit minim 3

lei, pentru doar 4 km de depla-
sare. Noi ne dorim să aplicăm
subvenţii la elevi şi alte catego-
rii sociale prevăzute de lege
pentru a le pune la dispoziţie un
transport cât mai accesibil”, a
declarat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.

Cu alte cuvinte, până la uti-
lizarea transportului local de
călători, locuitorii Miroslavei
vor trebui să se mulţumească cu
ce au, adică cu transportul jude-
ţean. Potrivit traseelor aprobate
de CJ Iaşi, dar şi de CL
Miroslava, locuitorii din
Miroslava au parte de următoa-
rele opţiuni:

• traseul judeţean Iaşi –
Voroveşti – Horleşti: staţia
Miroslava – IMA, staţia
Voroveşti – Ram;

• traseul judeţean Iaşi –
Voroveşti – Bogdăneşti: staţia
Miroslava – IMA, staţia
Voroveşti – Ram;

• traseul Iaşi – Voineşti –
Slobozia: staţia Miroslava –
IMA;

• traseul Iaşi – Voineşti –
Ţibăneşti: staţia Miroslava –
IMA, staţia Voroveşti – Ram;

• traseul judeţean Iaşi –
Voineşti – Gârbeşti: staţia
Miroslava – IMA, staţia

Voroveşti – Ram;
• traseul judeţean Iaşi –

Miroslava: staţia Miroslava
IMA – capăt traseu;

• traseul judeţean Iaşi – Ţibă-
neşti – Mănăstirea Dagâţa: sta-
ţia Miroslava – IMA, staţia
Voroveşti – Ram;

• traseul judeţean Iaşi –
Dancaş – Ciurbeşti: staţia
Dancaş, staţia Ciurbeşti capăt
traseu;

• traseul judeţean Iaşi –
Uricani: staţie Uricani – capăt
traseu;

• traseul judeţean Iaşi –
Brătuleni – Voroveşti: staţie
Brătuleni, staţie Voroveşti –
capăt traseu;

• traseul judeţean Iaşi –
Corneşti – Proselnici: staţie
Corneşti, staţie Proselnici –
capăt traseu;

• traseul judeţean Iaşi –
Valea Adâncă – Miroslava: sta-
ţie Valea Adâncă – depozit Dan
Mixt, staţie Valea Adâncă Şcoa-
la, staţie Primărie Miroslava –
capăt traseu;

• traseul judeţean Iaşi –
Valea Adâncă (Biserică): staţie
Valea Adâncă – Expo Mobila,
staţie Valea Adâncă – Dealul
Nucului, staţie Valea Adâncă
(Biserică) – capăt traseu.

Staţii pentru trasee judeţene de transport în comun

Pentru doritorii de mişcare şi pasionaţii de
sport, Sala Polivalentă Miroslava este deschisă,
zilnic, în afara programelor competiţionale sau
şcolare, între orele 10 – 20. Taxele de închiriere
sunt următoarele:

- fotbal sală, handbal, baschet - 100 lei/ora
- tenis de masă – 10 lei/ora
- tenis de câmp – 40 lei/ora
Cei care încheie contracte de închiriere pe

minim 3 luni beneficiază de o reducere de 20%
din preţ iar plata se poate achita pe luna în curs,
la începutul lunii. 

Accesul cu băuturi alcoolice sau fără echipa-
ment adecvat este strict interzis!

Pentru detalii suplimentare, sau rezervări,
sunaţi la tel. 0751-251.512 (Vasilache Adrian).

Sport la preţuri
accesibile

Când cineva necunoscut bate la poarta ta...
• Fii atent la cei care vin să îţi vândă diverse bunuri (pături, lenjerie etc.)

• Unii se oferă să cumpere tichete de transport sau alte produse pe care le vinzi

ATENŢIE!
Printre ei se pot afla indivizi rău intenţionaţi, care vor să afle unde ascunzi banii şi

apoi încearcă să îi fure, profitând de neatenţia ta!

Campanie de prevenire a furturilor din locuinţe, comise prin distragerea atenţiei, derulată prin
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii.

POLIŢIA LOCALĂ MIROSLAVA 
APEL DE URGENŢĂ: 0751-251.513

Străzi noi în Miroslava
Având în vedere extinderea demografică şi
trecerea unor căi de acces din proprietate pri-
vată în administrarea directă a Primăriei
Miroslava, Consiliu Local a aprobat comple-
tarea nomenclatorului stradal cu o serie de
străzi noi. Cu această ocazie, autoritatea loca-
lă le reaminteşte rezidenţilor din localităţile
componente ale comunei Miroslava, să-şi facă
buletin de Miroslava, pentru a contribui la
dezvoltarea comunei. „Oamenii trebuie să ştie
că alocaţiile bugetare se fac pe numărul de
locuitori. Cu cât vom avea în evidenţele publi-
ce mai mulţi locuitori, cu atât mai mulţi bani
vom putea primi de la Guvern pentru a ne
rezolva problemele, precum asflatarea drumu-
rilor, aducţiunile de apă şi canalizare, moder-
nizarea şcolilor samd. Din informaţiile pe care
le deţinem sunt multe persoane care şi-au
făcut case în Valea Adâncă, în special, şi care
au în continuare buletin de Iaşi. Asta înseam-
nă că toată contribuţia lor va merge la Iaşi, nu
la Miroslava unde au domiciliul, lucru care nu
ne ajută deloc. Mulţi dintre aceştia au preten-
ţii de la Primărie, dar când e vorba să contri-
buie cu ceva la dezvoltarea comunităţii dau
din umeri...”, a declarat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.

Prezentăm în dreapta lista cu noile străzi.

Valea Ursului
• str. Beciul Domnesc
• str. Meşteşugari
• str. Armata Română

Brătuleni
• str. Basarabia

Voroveşti
• str. Nicoară Potcoavă

Horpaz
• str. Republicii
• str. Independenţei
• str. Eroilor
• str. Răzoare

Valea Adâncă
• str. Muncii
• str. 1 Mai
• str. Grigore Ghica
Vodă
• str. Stejarii Argintii
• str. Vinului
• str. Revoluţiei
• str. Cârligătura
• str. Soarelui
• str. Primăverii
• str. Crângului
• str. Haiducilor
• str. Sfântul Gheorghe
• str. Smârdan

• str. Stejarul Roşu
• str. Argilei
• str. Dumbravei
• str. Amurgului
• str. Lunca Bahlui
• str. Văii
• str. Oborului
• str. Agronomilor
• str. Roşiori

Balciu
• str. Păcii
• str. Victoriei

Miroslava
• str. Olari
• str. Mărăşeşti

Găureni
• str. Izvor
• str. Carpaţi
• str. Dimineţii
• str. Urcuşului
• str. Grădinari
• str. Castanilor
• str. Colinelor

Uricani
• str. Amfiteatru

Proselnici
• str. Asfinţitului



4 Interviu Mesagerul

Ei ne reprezintă

„Pentru mine e suficient să văd
că o idee bună se duce până la

capăt şi lumea se bucură de ea“
Mertic Constantin s-a născut

pe 3 mai 1950, în luna florilor.
Căsătorit cu Viorica Mertic, are
doi copii - un băiat pe nume Cezar
Costel şi o fată pe nume Adina
Lăcrămioara. Are deja 10 ani de
mandat de reprezentare a cetăţeni-
lor din Uricani în administraţia
locală a comunei Miroslava şi am
putea spune că e una dintre cele
mai vocale voci din Consiliul
Local. Face politică, dar nu de
dragul politicii în sine, ci pentru
că aceasta ar fi calea prin care ai
realmente posibilitatea de a face
ceva concret pentru comunitatea
din care faci parte. A avut o singu-
ră dată posibilitatea de a-şi expri-
ma un vot politic pe o chestiune
cu care nu a fost de acord la acea
vreme – parcul industrial de la
Metro – dar mai apoi Prefectura a
rezolvat problema anulând votul
colectiv impus de preşedintele
Adomniţei. Altfel spus, i-a dat
dreptate.

“La Uricani mă simt acasă”

Reporter: Dumneavoastră
aici, copiii la mii de kilometri dis-
tanţă, peste ocean. Nu vă este
greu?

Constantin Mertic: Sigur că-
mi este greu şi chiar mă răvăşeşte
treaba asta, dar nu prea am ce
face. Aşa a fost să fie. Atât băiatul
cât şi fata sunt de 10 ani în
Canada, băiatul din 2003, fata din
2006. Băiatul a făcut
Conservatorul la Bucureşti, fata
marketing la Iaşi. De la ei am trei
nepoţi: doi nepoţi de la fată şi o
nepoată de la băiat.

Rep.: Nu că ar avea vreo rele-
vanţă pentru acest interviu, dar,
din curiozitate vă întreb, ce
instrument a făcut Costel, băia-
tul dumneavoastră?

C.M: Un instrument mai puţin
cunoscut, fagot. A dat concurs la
Bucureşti şi a intrat acolo, pe pro-
priile puteri, fără pile.

Rep.: În artă, mai ales cea
muzicală, nu merge cu pile.
Acolo ori eşti bun şi reuşeşti în
viaţă, ori eşti slab şi te apuci de
altceva...

C.M.: Ca să mă laud puţin,
Cezar s-a bucurat de un succes
extraordinar în Canada. Acolo a
îndrumat elevi de liceu şi a format
orchestre care au obţinut diverse
medalii şi distincţii. Dar toată
activitatea lui, precum şi a fetei,
se poate urmări foare uşor pe
facebook. Prin asta mă simt mai
aproape de ei, că în rest... am fost
de vreo 4 ori pe la ei, nevastă-mea
de vreo 6 ori...

Rep.: Nu vă bate gândul să vă
mutaţi acolo?

C.M.: Nu. Avem prea multe
care ne leagă de Uricani, casa,
oamenii... Aici ne simţim acasă.

“Nu sunt făcut pentru politică,
dar, dacă trebuie, fac...”

Rep.: Şi pentru că sunteţi un
om al comunităţii aţi hotărât să
vă apucaţi de politică...

C.M.: Eu nu sunt un om făcut
pentru politică. Am fost nevoit, ca
să nu spun forţat de împrejurări,
să ajung consilier local la
Miroslava. Viaţa mea dinainte de
1989 a depins de politică, pentru
că pe vremea aia nu puteai să faci
nimic, să avansezi undeva, să rea-
lizezi ceva, decât dacă erai mem-
bru de partid. Aşa că m-am făcut
membru de partid. Încă din tinere-
ţe, de la 26 de ani am obţinut con-

ducerea unei echipe de vreo 15
oameni. Apoi am ajuns secretar
de partid, după care am făcut
şcoală de partid, ceea ce nu este o
ruşine, pentru că nu oricine ajun-
gea să facă şcoală acolo. De ce nu
îmi mai este ruşine? Pentru că n-
am pus partidul pavăză între mine
şi oameni. M-am luptat cu parti-
dul ca să pot să-i ajut mai târziu
pe acei oameni. Am obţinut func-
ţii în diverse comisii sociale de pe
atunci, când se schimbau butelii,
apartamente. Erau oameni la mine
în comisie care schimbau aparta-
mentul la 2 luni. Experienţa asta
de atunci m-a ambiţionat să conti-
nui, mai ales că prin felul ăsta de
a fi consilier mă pot apropia mai
mult de comunitatea noastră.

Rep: Sunteţi consilier local
de mult timp?

C.M: Mai întâi, profit de oca-
zia acestui interviu pentru a le
transmite un salut cetăţenilor
comunei Miroslava. Sunt consi-
lier local din 2004. Mai înainte de
asta au fost câteva  tentative de a
mă înscrie într-un partid. La înce-
put a fost cineva de la PRM care
m-a invitat acolo, dar nu am vrut
să semnez adeziune. Abia în 2000
am luat decizia de a mă înscrie în
PSD şi mai apoi am candidat în
2004 pentru Consiliul Local. Am
aplicat la PSD şi acolo am rămas,
pentru că de felul meu sunt o per-
soană verticală. Nu-s genul care
să mă plimb de la un partid la
altul. Mi-am depus de trei ori
jurământul în calitate de consilier
local şi de fiecare dată am spus să
nu facem politică în Consiliu.
Politica o faci la sediu, undeva la
o organizaţie judeţeană când te
cheamă la o acţiune, dar în
Consiliul Local dorinţa mea a fost
să nu fac politică. Nu o spun din
populism, ci ăsta este crezul meu.
Nu prea poţi să faci politică într-
un Consiliu Local unde te cunoşti
cu toţi. Toţi ţi-s prieteni, verişori,
cumătri... şi n-are sens din cauza
unor neînţelegeri politice să te
strici cu ei din cauza unei lupte
din astea prosteşti că ăla-i pedelist
şi tu eşti pesedist. Decât să ne
înjurăm la masa de Consiliu mai
bine să ne adunăm toţi şi să facem
ceva pentru comunitate.

Rep: Apropo de asta, nu prea
am înţeles înverşunarea asta
dintre Serafim Popa şi Ilie
Apostol, că doar sunteţi cu toţii
membri în acelaşi partid...

C.M.: Rugăminea mea este să
trecem peste acest subiect. Vreau
să evit orice discuţie pe tema asta
sau orice temă politică. Vreau să
mă delimitez de neînţelegerile
personale dintre oameni. Îmi cer
scuze...

“Fără votul oamenilor nu
ajungeam consilier local”

Rep.: Nu face nimic. Evităm
subiectul. Mai lucraţi acuma?

C.M.: Nu. Sunt pensionar.
Rep: Unde aţi lucrat?
C.M.: La Antibiotice. Şi dacă

tot m-aţi invitat la acest interviu
aş vrea să profit de ocazie pentru
a le transmite salutul meu tuturor
cetăţenilor comunei Miroslava,
pentru că interviul acesta e pentru
ei, la urma urmei...

Rep.: Asta a fost şi intenţia
noastră când am gândit această
rubrică desfăşurată sub sloganul
“ei ne reprezintă”...

C.M.: Prin ei am ajuns aici,
pentru că dacă nu mi-ar fi acordat
încrederea lor, mai ales cei din
satul meu, din Uricani, nu aş fi

ajuns consilier local.
Rep.: Vă cunoaşteţi cu multă

lume?
C.M.: În Uricani aş putea

spune că mă cunosc cu toţi. În
calitate de  consilier local, te obli-
gă şi legea să te întâlneşti periodic
cu ei. Aşa că mai am întâlniri. La
unele dintre ele mi s-a întâmplat
uneori să mă întâlnesc şi cu 2-3
oameni, dar metoda crâşmei eu nu
o folosesc. Unii chiar mi-au
reproşat că nu vin şi la crâşmă să
mai vorbim, dar eu nu am supor-
tat asta. Crâşmele nu ţin de statu-
tul meu. Nu-mi plac...

Drumul spre Cantacuzoaia, 
o poveste veche, cu final feri-
cit

Rep.: Aţi avut mult acţiuni
cetăţeneşti?

C.M.: Am avut multe acţiuni
cetăţeneşti chiar şi înainte de a fi
consilier. Să vă dau un exemplu.
În anii 80, la timpul acela erau
numai 2 maşini în sat şi unul din-
tre cei doi posesori de maşină
eram eu. Mi-am pornit familia la
21 de ani şi la 30 de ani aveam
deja o familie bine închegată, doi
copii, maşină şi tot ce mai trebuie
pe la casa omului. Mă apreciau
oamenii pentru ce aveam. Pe
atunci era o mai mică preocupare
pentru problemele oamenilor din
partea autorităţilor. M-am gândit
atunci că avem o problemă mare
cu lipsa unui drum care să lege
localitate Uricani de Iaşi. Aşa că
împreună cu mai mulţi cetăţeni
am pus fiecare cât a putut, câte 5
lei, 10 lei, 20 lei şi am adunat
bani, chiar o sumă frumuşică, să
pietruim cumva drumul respectiv.

Rep: Ăla spre Cantacuzoaia,
care a fost şi cu accidentul de
tren şi tot scandalul din presă?

C.M.: Da, ăla...
Rep.: ... ca să fac o paranteză,

până la urmă accesul oamenilor
la proprietăţi tot a fost limitat, că
a pus Prefectura blocurile alea
de beton pe mijlocul drumului
european...

C.M.: Da, dar se poate ajunge
acum prin partea cealaltă pe la
şoseaua ce centură. Dar să revin la
acţiunea de atunci... Am pus bani
fiecare cât am putut şi cu ei am
adus maşini cu balast de la Siret,
de la Paşcani, cu ajutorul părinte-
lui Andrei, care pe atunci era la
parohia din Blăgeşti. Am adus
balastru şi l-am pus pe drumul de
la Antibiotice până în Uricani. Vă
închipuiţi că nu a ţinut mult. A
fost greu dar situaţia asta mi-a dat
curaj că pot face ceva pentru
comunitate. Apoi în 2000 am avut
onoarea de a fi cooptat în
Asociaţia “Fiii satului Uricani” de
nişte oameni extraordinari, alături
de care m-am format ca şi
om..Mai târziu, cu sprijinul
Asociaţiei dar şi datorită faptului
că am ajuns consilier local, am
putut relua problema moderniză-
rii drumului respectiv şi în cele
din urmă am reuşit, abia în 2007.
În 2005 a apărut oportunitatea
vânzării unui teren lângă Metro şi
cu banii de acolo s-a făcut dru-
mul. Chiar vreau să profit de
oportunitate pentru a le mulţumi
consilierilor locali de atunci că m-
au înţeles şi au fost de acord cu
modernizarea acelui drum. Altfel,
de unul singur nu reuşeam. Chiar
dacă erau şi din alte tabere au
înţeles că era necesar acel drum şi
au alocat 15 miliarde lei vechi, o
sumă foarte mare la acele vre-

muri.
Rep.: Cum aţi reuşit?.
C.M.: Am insistat permanent

ca acel drum – DC 25 – să fie
modernizat. Am mers lună de
lună şi am bătut la uşa primarului
de atunci. În cele din urmă am
avut marea bucurie ca în primul
meu mandat să fie rezolvat acest
deziderat major pentru cetăţenii
de la Uricani.

Vosganian, Constantinescu şi
gazul metan de la Uricani

Rep.: Ce a urmat?
C.M.: După treaba cu drumul,

am prins curaj şi am început să
facem demersuri pe lângă Apopi
& Blumen să aducem gaz la
Uricani, dar am fost refuzaţi, nefi-
ind rentabil pentru ei. Am strâns
139 semnături pe are le-am depus
la Primăria Miroslava şi solicitam
gaz metan la Uricani încă din
1996. Problema a rămas însă
nerezolvată. Au fost nişte neînţe-
legeri la acel moment. Pe lista
autorităţilor de la centru noi figu-
ram că avem gaz metan, în reali-
tate însă nu aveam nimic. Aşa că
am mers la ministrul Economiei,
Varujan Vosganian, care era şi
senator pe colegiul nostru, şi
împreună cu domnul Mihai
Constantinescu de la Asociaţia
Fiii satului Uricani i-am expus
problema. Am făcut memorii scri-
se, am avut şi discuţii verbale cu
Vosganian şi în cele din urmă am
rezolvat problema. Acum toate
străzile din Uricani au conductă
de gaz la poartă. 265 locunţe din
Uricani au gaz la poartă.

Rep: Cine furnizează gaz la
Uricani?

C.M: E.on.
Rep.: Şi câte familii sunt deja

conectate la reţeaua de gaz?
C.M.: Circa 100 de familii.
Rep.: Ce a mai rămas de

făcut?
C.M.: Apa şi canalizarea, care

e o problemă generală la nivelul
întregii comune. Dar prevăd că
până la sfârşitul anului 2014 vom
avea şi conducta de apă în satul
Uricani.

Rep: Alte obiective?
C.M: Există o dorinţă mare a

mea de a repara Căminul Cultural
din Uricani. Ar fi mare păcat să-l
demolăm, că face parte din sufle-
tul oamenilor...

Rep.: Dar dacă se va face în
loc unul nou, modern, mai încă-
pător mai bine dotat, nu ar fi mai
bine?

C.M.: Eu nu mă opun la aşa
ceva. Dar din experienţă eu ştiu că
e mai uşor să demolezi decât să
construieşti în loc ceva. Odată
demolat căminul vechi nu ştii
când mai faci altul înapoi...
Deocamdată Consiliul Local a
hotărât ca acea clădire să rămână.
Pe viitor însă nu ştiu ce se va
întâmpla. Totul depinde de votul
colegilor din Consiliu şi oricum ar
fi acel vot eu îl respect. Ştiu că, la
fel ca şi mine, şi ceilalţi consilieri
se bat pentru interesul comunită-
ţii...

O contră cu Adomniţei

Rep: Asta mă face să-mi
amintesc cum v-aţi opus public
proiectului de parc industrial
propus de Adomniţei. Deşi era
partener de alianţă politică cu
dvs, tot aşa, pentru că aţi consi-
derat că nu era în interesul
comunităţii aţi refuzat propune-

rea lui...
C.M.: Aici chiar că mi-aţi

ridicat mingea la fileu! În cei 10
ani de mandat pe care îi am în
spate ca şi consilier local, aceea a
fost unica ocazie când aş fi dat un
vot politic. Am dat un vot politic
“pentru” că aşa era conjunctura,
dar mă bucur că până în final
intervenţia mea de atunci din plen
a fost confirmată mai târziu de
prefectură. Atunci am primit şi o
replică de la preşedintele
Adomniţei nelalocul ei. Când am
primit mapa de şedinţă, ca un elev
conştiincios m-am documentat să
văd despre ce e vorba şi am con-
statat că din punct de vedere legal
nu se poate trece un teren din
domeniul public al primăriei
Miroslava la Consiliul Judeţean.
Atunci am făcut trimitere la un
articol 8 din lege şi Adomniţei mi-
a dat cu tifla atunci, zicând că nu-
s jurist ca să-mi dau cu părerea.
Nu sunt jurist, i-am răspuns, dar
am citit ca să ştiu ce votez. Mai
târziu, exact pe articolul invocat
de mine a venit revocarea acelei
hotărâri de la prefectură. Sunt
mulţumit că prin felul meu de a fi
mai reuşesc să-mi impun un puct
de vedere, chiar dacă mai sunt şi
în minoritate...

Burse sociale, pelerinaje

Rep: Haideţi să facem o
sumară trecere în revistă a con-
tribuţiilor dumneavoastră în
Consiliul Local...

C.M.: Un proiect pe care l-am
susţinut fără rezerve sunt cele 10
burse acordate elevilor din
Miroslava. Mai mult, mă bucur că
4 dintre aceşti copii care au primit
bursă socială de studiu sunt din
Uricani, un elev şi trei studenţi,
care sunt foarte deştepţi, dar nu
dispun de mijloace materiale, pro-
venind din familii sărace. Un alt
lucru pe care mi-l asum cu plăce-
re sunt cele trei pelerinaje efec-
tuate în perioada 2000 – 2014, la
mănăstirile din nordul Moldovei,
pe care le-am făcut cu cetăţeni
vârstnici şi elevi din satul Uricani.
Cei mai mulţi nu aveau posibilita-
tea materială să ajungă acolo prin
alte mijloace. Am atras fonduri de
la sponsori şi am reuşit. Tot cu ei
am vizitat şi Salina Praid, monu-
mentul de la Podu Înalt şi mauso-
leul eroilor de la Mărăşeşti.
Această acţiune din urmă a fost
făcută cu elevi care au câştigat
premii la un concurs de istorie, la
Uricani, orgnizator fiind
Asociaţia “Fii Satului Uricani”. În
altă ordine de idei a, fost un susţi-
nător permanent pentru alocarea
de fonduri la biserici, din partea
Consiliului Local.

Rep.: Dar în plan administra-
tiv? Mă refer la lucrări de infras-
tructură şi tot ce ţine de dezvolta-
re...

C.M.: Îmi doresc finalizarea
asfaltării tuturor străzilor din
Uricani, cu o trimitere specială
către porţiunea dintre familiile
Vornicu şi Cernat, pe strada Via
Mare. E cea mai în pantă porţiune
din localitate. E foarte necesară
modernizarea acestui drum pentru

că e intens circulat. Necazul e că
s-ar putea surpa dacă se asfaltea-
ză. A existat şi o propunere de
betonare a lui, dar până una alta
mai bine aşteptăm să-şi spună
părerea un specialist pe această
temă. În rest, sunt deschis total
pentru finalizarea tuturor  progra-
melor de asfaltare şi în celelalte
localităţi...

De la idei, la proiecte reale

Rep: Aţi remarcat să vi se
pună vreodată tălpi în Consiliu
din raţiuni ce ţin de partid?

C.M.: Nu. Dacă obiecţiile
mele au fost logice şi de bun simţ,
oamenii m-au înţeles şi am obţi-
nut votul lor.  

Rep.: Înseamnă că aţi avut
proiecte bune...

C.M.: Nu le-aş spune proiec-
te, că e prea pretenţios spus, cât
mai degrabă iniţiative, care au
coincis cu iniţiativele altora şi mai
apoi s-au închegat în proiecte cu
ajutorul aparatului de specialitate
al Primăriei. E posibil ca ideea
mea să se regăsească şi la alţi con-
silieri. Chiar nu mă deranjează că
ideea mea se poate concretiza prin
alt consilier. Pentru mine e sufi-
cient să văd că o idee bună se
duce până la capăt şi lumea se
bucură de ea.

Rep: Ce alte obiective mai
aveţi pe ordinea de priorităţi?

C.M: Ajutorarea celor necă-
jiţi. Am fost foarte sensibil la
lucrul ăsta. Pe de altă parte însă
nu mă bucură faptul că dacă i-ai
întins omului o mână el să nu facă
nimic şi să vină din nou cu mâna
întinsă peste o perioadă de timp.

Rep.: Aţi fost vreodată pus în
situaţia de a refuza vreo solicita-
re din partea unui consătean?

C.M.: Niciodată. La proble-
mele solicitate de cetăţeni am
reacţionat rapid. Am căutat să
rezolv instituţional sau telefonic
problema cât  mai repede iar dacă
a fost nevoie m-am deplasat la
Primărie pentru a găsi răspunsuri.
Aici, am avut tot timpul parte la
înţelegere şi chiar profit de ocazie
pentru a le mulţumi oamenilor din
aparatul de specialitate al
Primăriei că m-au ajutat de fieca-
re dată când i-am solicitat.

Rep.: Mai aveţi vreun proiect
în lucru pe care aţi vrea să-l
impuneţi CL?

C.M.: Odată ce a fost votat
bugetul Consiliului Local nu mai
e nimic de modificat. Dar, pe ter-
men lung, stau cu inima strânsă şi
aştept să se rezolve până la finele
lui 2014 aducţiunea cu apă de la
Uricani. Asta ar fi o chestie majo-
ră. Dacă ar demara în 2014 ar fi
extraordinar.

Rep.: Vă mulţumim pentru
interviu.

C.M.: Vă mulţumesc şi eu. Şi
pentru că se apropie Paştele şi nu
ştiu dacă mai apare vreun ziar
până atunci, profit de oportunitate
pentru a le ura tuturor cetăţenilor
comunei Miroslava “Sărbători
fericite!”.

A consemnat Florin Antohi

* interviu cu Constantin Mertic, consilier local
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În prezent, comuna Miroslava dis-
pune de un sistem de canalizare mena-
jeră doar în localităţile Miroslava şi
Balciu (pe o parte din străzi), fiind
executată, recepţionată şi dată în
administrare şi exploatare către SC
APA VITAL SA în anul 2012. Acest
proiect continuă cu extinderea reţelei
de canalizare pe următoarele străzi:

– str. C. Langa (736 m);
– str. Fermei (432 m);

– str. Anton Niţu (165 m);
– str. Biserica Sf. Neculai (519 m).
Valoarea estimată a investiţiei este

de 380.650,00 lei (fără TVA).
Extinderea reţelei de canalizare în

comună a făcut şi obiectul unor discu-
ţii în Consiliul Local privind reţinerea
pe care o manifestă unii cetăţeni în a
se racorda la această utilitate. “Nu am
să dau nume aici, dar sunt familii în
Miroslava care au posibilitatea de a se

racorda la reţeaua de canalizare şi
totuşi nu vor să o facă, preferând să
arunce apele uzate tot în fundul curţii,
ceea ce nu mi se pare normal. Va tre-
bui să găsim o soluţie pentru ca racor-
darea la reţeaua de canalizare să fie
obligatorie. Altfel, degeaba am dat o
gramadă de bani ca să ne moderni-
zăm...”, a remarcat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.  (F.A.)

Extinderi la reţeaua de canalizare
în Miroslava şi Balciu

Creşterea constantă a popula-
ţiei comunei Miroslava (de cica
1.000 persoane anual) a dus
implicit şi la o corecţie cores-
punzătoare (impusă de Legea
administraţiei) a organigramei
şi a statului de funcţii ale primă-
riei Miroslava, care au fost
supuse analizei şi aprobării ple-
nului Consiliului Local, la ulti-
ma şedinţă ordinară. Votul a
fost favorabil, fără alte obiecţii,
noua organigramă arătând după
cum urmează:

Noua organigramă a Primăriei Miroslava

În conformitate cu angajamentele asumate,
Primăria Miroslava continuă programul de extinde-
re a sistemului de alimentare cu apă potabilă în
satul Ciurbeşti, pe o lungime de 5.218 m. Valoarea
totală estimată a investiţiei este de 370.162 lei (fără
TVA).

La fel,  continuă programul de extindere a siste-
mului de alimentare cu apă potabilă în satele
Voroveşti şi Brătuleni, pe o lungime de 4.971 m
alocarea totală a investiţiei este de 445.000 lei (fără
TVA).

“Lucrările sunt în curs de derulare şi vor contri-
bui la îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de
trai civilizat în aceste localităţi”, a declarat Violeta
Iftimie, inspector în cadrul compartimentului de
achiziţii al Primăriei Miroslava. (P.C.)

Aducţiuni de apă
la Ciurbeşti

Începând cu data de 1
decembrie 2013, când fos-
tul secretar al comunei
Miroslava, Elena Florea, a
ieşit la pensie, locul aceste-
ia a fost preluat temporar de
Ursanu Ancuţa Lenuţa.

Născută pe 3 noiembrie,
la Tansa, jud. Iaşi, Ursanu
Lenuţa a absolvit cursurile
Facultăţii de Drept din
cadrul Universităţii “Al. I.
Cuza” din Iaşi, promoţia
2007. Ca şi experienţă pro-

fesională acumulată, Ursanu
Lenuţa a mai activat pe post
de consilier juridic la
Primăria Tansa, în perioada
2008 – 2012, apoi pe post de
consilier juridic la Primăria
Miroslava.

“Pentru mine, această
meserie înseamnă foarte
mult, pentru că mă reprezin-
tă în tot ce fac. Pot spune
că-mi vine ca o mănuşă.
Ştiu, e mult de lucru, mai
ales la o primărie de dimen-

siunea Miroslavei, dar îmi
place tot ce fac aici. Mă voi
înscrie la concurs pentru
ocuparea postului de secre-
tar al comunei Miroslava şi
sper să îl iau”, a declarat
secretara interimară a CL
Miroslava.

Ursanu Ancuţa Lenuţa e
căsătorită cu Ursanu Gheorghe
împreună cu care are o fetiţă de
4 anişori – Miruna Georgiana.
(M.A.)

Un nou secretar la Miroslava



* Nicu Popescu a fost
reales preşedinte, iar
Ilie Costin şi
Gheorghe Cojocaru
au rămas membri
simpli  

Reuniţi pe 30 martie la
sediul din localitate, liberalii
din Miroslava au hotărât să
promoveze mai activ tinere-
tul în viaţa politică, drept
pentru care   la finalul alege-
rilor care aveau să configu-
reze noul Birou Politic
Local au fost aleşi tineri.
Dintre veterani, singurul
care a mai rămas cu funcţie
politică este Nicu Popescu,
reales preşedinte cu o majo-
ritate de 28 voturi şi o abţi-
nere. Ilie Costin şi
Gheorghe Cojocaru nu au
mai primit nicio funcţie, ei
fiind deja consilieri locali în
exerciţiu.

Noua configuraţie a BPL
PNL Miroslava, format din
7 membri, arată după cum
urmează:  Nicu Popescu
(Miroslava, preşedinte),
Irimia Gheorghiţă (Miros-
lava, vicepreşedinte), An-
drei Dorinel (Horpaz),
Loghin Constantin (Valea
Adâncă), Cojocaru Ilie

(Corneşti), Hriţcu Viorel
(Voroveşti), Ilie Costin
(Uricani).    

“Aşa cum mă aşteptam,
voturile participanţilor au
stabilit că era necesară o
împrospătare a conducerii
politice cu mai mult tineret.
În viitorul apropiat, priorita-
re pentru noi sunt lucrările
conferinţei judeţene a PNL
Iaşi din 5 aprilie, care se vor
ţine la Teatrul Naţional şi la
care vom participa cu 4
delegaţi din care şi eu fac
parte. Apoi vor urma alege-
rile europarlamentare la
care ne vom mobiliza ca să
obţinem un rezultat final cât
mai bun. În rest, având în
vedere că atât opţiunile
noastre politice cât şi locale
coincid, vom colabora pe
proiecte concrete cu PDL şi
primarul  Dan Niţă, lucru
avizat favorabil şi de Biroul
Politic Judeţean”, a declarat
Nicu Popescu, preşedinte
reales al organizaţiei PNL
Miroslava.

Alegerile de la PNL
Miroslava au fost validate
de Lupu Magdalena (consi-
lier judeţean) şi Baciu
Florin (delegat din partea
organizaţiei municipale
Iaşi). (F.A.)
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Alegeri la PNL Miroslava

Spălătoria auto BALCIU
oferă servicii de spălare autovehicule mari după cum urmează:

HOTEL RESTAURANT Coral3 ***
- este situată pe raza Comunei Miroslava, la intrarea în Iaşi, vizavi de Metro.
Aici veţi găsi servicii de cazare la cele mai bune standarde de confort, un res-
taurant cu meniu tradiţional românesc şi trei săli modulare, perfecte pentru
diverse evenimente, nunţi, botezuri, concerte, petreceri corporative, acestea

având împreună o capacitate de pâăa la 250 de locuri.

website: pensiuneacoraliasi.ro  Facebook: Pensiunea CORAL
Relaţii la telefon: 0754.031.164

Treaba pare destul de
încâlcită. Pe de o parte, con-
ducerea PSD Miroslava îl
vrea pe Serafim Popa afară
din Consiliul Local şi a exis-
tat un vot al organizaţiei
locale în acest sens. Pe de
altă parte, Serafim Popa
informează plenul Consiliu-
lui Local Miroslava (la sfâr-
şitul ultimei şedinţe ordina-
re) că încercarea organizaţiei
locale de a se debarasa de el
a fost respinsă de către comi-
sia de disciplină şi arbitraj a
organizaţiei judeţene a PSD,
pe 7 martie a.c.

“A fost o grosolănie şi un
abuz de funcţie din partea
domnului Apostol!”

Potrivit acesteia, “hotărâ-
rea Biroului Organizaţiei
locale PSD Miroslava a fost
luată şi cu votul a 3 noi
membri de partid care au fost
primiţi în aceeaşi şedinţă de
birou, când au fost şi aleşi ca
noi membri în această struc-
tură contrar prevederilor
Statutului PSD”, fapt care a
dus la “invalidarea Hotărârii
Biroului Local al PSD
Miroslava privind sancţiona-
rea cu retragerea sprijinului
politic a dlui consilier Popa
Serafim”. Cu alte cuvinte,
Serafim Popa rămâne consi-
lier local, bucurându-se în
continuare de sprijinul poli-
tic al PSD Iaşi.

“Am ţinut să vă arăt că
domnul Apostol a încălcat
legea şi conducerea judeţea-
nă a PSD mi-a dat dreptate.
A fost o grosolănie şi un abuz
de funcţie din partea domnu-
lui Apostol, om ales de noi şi

pentru care m-am bătut în
campania electorală”, a
declarat Serafim Popa în faţa
plenului Consiliului Local
Miroslava. (F.A.)

“Considerăm că proble-
mele din interiorul PSD-
ului sunt de competenţa
organizaţiei”

La rândul său, consilierul
Ilie Apostol consideră că
soarta politică a consilierului
local Serafim Popa este
pecetluită şi trimite la redac-
ţie următorul drept la repli-
că:

În numărul trecut al ziaru-
lui local Mesagerul a apărut
un articol referitor la un con-
silier local ce aparţine orga-
nizaţiei PSD Miroslava.

- Considerăm că proble-
mele din interiorul PSD-ului
sunt de competenţa  organi-
zaţiei şi rezolvarea eventua-
lelor neînţelegeri se va face
în sânul organizaţiei noastre
şi nu în Consiliul Local, care
nu are nicio atribuţie şi nu se
poate amesteca în viaţa parti-
delor;

- Dl consilier (Serafim
Popa – n.r.) a informat
Consiliul Local despre pro-
blema sa, dar nu a avut loc

nicio dezbatere aşa cum fals
se relatează în numărul trecut
al ziarului. Cel mult, a fost
ridiculizat şi trimis la organi-
zaţia PSD să-şi rezolve
nemulţumirile;

- Nu s-a făcut nicio propu-
nere de eliminare a consilie-
rului din PSD cum eronat se
menţionează, ci s-a cerut
numai retragerea sprijinului
politic pentru ca domnia sa
să nu mai poată ocupa func-
ţia de consilier local.

- Propunerea de retragere
a sprijinului politic nu a fost
făcută de către preşedintele
Ilie Apostol, ci de un alt
membru al Biroului
Permanent PSD Miroslava;

- Cât priveşte intoxicările
că şi alţi membri nu ar fi plă-
tit cotizaţia, dacă interesează
pe cineva, Laura Velişcu are
cea mai mare contribuţie la
înfiinţarea sediului partidu-
lui, Magirescu Ioan, cu toate
că e pensionar a plătit totuşi
cotizaţia pe jumătate de an în
comparaţie cu Popa Serafim
care nu a contribuit cu nimic.
Rotaru Victor este în străină-
tate iar Timofte Mihai nu mai
este în Biroul Permanent.
Consilierul în cauza se poate
compara numai cu ceilalţi
doi consilieri PSD, care au

înţeles să cotizeze conform
hotărârilor organizaţiei, dat
fiind că cei trei consilieri pri-
mesc o indemnizaţie în
Consiliul Local;

- În articol eu, Apostol Ilie
sunt atacat virulent, dar îi
amintesc că nu am nimic per-
sonal cu domnia sa, am doar
un vot în organizaţie, deci
dacă e supărat pe ceva, pe
cineva, poate fi pe întreaga
organizaţie PSD, care prin
vot secret a decis excluderea
sa. Votul a fost covârşitor în
favoarea retragerii din func-
ţia de consilier;

- Indiferent cine va urma
după plecarea sa din
Consiliul Local, sper să fie o
persoană care înţelege mai
bine ce înseamnă disciplina,
asumarea hotărârilor celor-
lalţi şi, mai important, să
înţeleagă că uneori e greu de
purtat o căciulă prea mare şi
care nu ţi se potriveşte! 

- Considerăm această pro-
blemă închisă şi-i urăm mult
succes d-lui fost consilier
alături de cei pe care nu mai
conteneşte să-i laude!

Prof. Ilie Apostol, 
preşedinte PSD Miroslava

Rămâne sau nu, Serafim Popa
consilier local?

NOU!

Camioane şi autocare
� Autocar exterior – 80 lei
� Autocar interior – 120 lei

Tiruri
� Exterior cap Tractor – 70 lei
� Exterior vagon – 70 lei

Autocamion
� Camion Mare exterior – 90 lei
� Camion Mediu exterior – 70 lei
� Camion Mic exterior – 50 lei

Tratament cu ozon – 7 lei
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“Până pe 15 aprilie 
vom avea serviciu 
de hingherit”

“Mă numesc Daniela
Hriţuc, din Horpaz, str
Nouă, nr.68 A şi vă transmit
rugămintea de a ne ajuta cât
mai urgent posibil cu situa-
ţia câinilor fără stăpân, care
sunt mulţi şi periculoşi. Ca
să putem ieşi la plimbare cu
copilul trebuie să luăm şi un
băţ în mână pentru a evita
câinii, deoarece sunt din ce
în ce mai agresivi adunân-
du-se mai mulţi în haită, mai
ales când au loc încăierări
între ei, sau când văd vreun
copil alergând. Pot fi locali-
zaţi pe terenul liber dintre
case pe strada Nouă în zona
noastră, dar şi pe stradă.
Având în vedere că este o
zonă cu multe proprietăţi
noi şi respectiv familii tinere
cu copii de vârstă mică, vă
rog respectuos să strângeţi
toţi câinii care umblă pe
stradă fără stăpân, pentru a
preveni accidente grave, în
special pentru copii. Vă
mulţumesc anticipat şi vă
rog să-mi confirmaţi că se
vor lua măsuri în acest sens”
- Daniela Hriţuc, Horpaz,
sesizare pe mail.

“Problema câinilor fără

stăpân este una dintre prio-
rităţile administraţiei noas-
tre. Tot ce pot să vă spun e
că suntem în curs de înfiin-
ţare a echipei de hingheri,
care va activa ca şi secţie
distinctă în cadrul serviciu-
lui public al Primăriei.
Potrivit legii, am făcut deja
contract cu un medic veteri-
nar şi trebuie să mai obţi-
nem aviz de port-armă pen-
tru angajaţii care vor utiliza
tranchilizante. Probabil că
până pe 10 – 15 aprilie
acest serviciu de hingherit
va fi operaţional şi-atunci
vom începe adunarea şi tri-
miterea acestor animale la
un padoc special amenajat
pentru aşa ceva. Costurile
pentru prinderea unui câine
se vor ridica la aproximativ
250 lei/animal, aşa că ne
aşteptăm la cheltuieli
importante, dar sper să fie
cu folos” - Dan Niţă, pri-
marul comunei Miroslava

“A picat guvernul Boc, a
picat şi finanţarea pentru
şcoala din Voroveşti”

“Aş vrea să ştiu ce se mai
întâmplă cu şcoala de la
Voroveşti, că nu am mai
văzut demult muncitori care
să lucreze acolo. Dacă nu va
mai fi şcoală acolo, poate

facem altceva cu ea. O altă
problemă pe care aş vrea să
o sesizez e conducta spartă
de la cişmeaua din
Voroveşti. Rămâne aşa, o
înlocuieşte cineva?” -
Focşăneanu Iustina,
Voroveşti

“O să verificăm sesiza-
rea dumneavoastră şi dacă e
spartă conducta de care
vorbiţi o vom înlocui provi-
zoriu. Pe termen lung, inten-
ţionăm să amenajăm în acea
zonă un parc de joacă pen-
tru copii şi o zonă de agre-
ment pentru adulţi, aşa că
apa de la acel izvor va fi
preluată spre est, unde vom
amenaja o adăpătoare pen-
tru vite. Vom planta copaci
până sus, la Hriţcu, unde
sunt terenuri virane. În ce
priveşte şcoala din
Voroveşti, aici lucrurile sunt
mai complicate. Rezolvarea
acestei probleme nu ţine de
competenţa Primăriei
Miroslava. Construcţia şco-
lii a fost demarată cu foduri
de la Guvernul Boc şi de la
banca Mondială. Când a
picat guvernul Boc, a picat
şi proiectul cu finanţarea
pentru şcoală. De atunci,
nimeni nu s-a mai interesat
de el, investiţia fiind aban-
donată. Acum, chiar nu ai

cu cine vorbi pe acest
subiect, nici la ISJ Iaşi, nici
la Ministerul Educaţiei.
Sigur, nu vom lăsa lucrurile
aşa, dar trebuie să găsim
înţelegere şi la deţinătorii
investiţiei” - Dan Niţă, pri-
marul comunei Miroslava

“Vom pietrui şi strada
Siliştei”

“Locuiesc pe strada
Siliştei, nu foarte departe de
drumul principal. Aş vrea,
dacă se poate, să ne pietru-
iască şi nouă drumul
Primăria. Nu mai vorbesc de
apă şi canalizare cum aud că
se face prin alte părţi” -
Mutihac Gheorghe,
Voroveşti

“Aici, pe strada Siliştea,
nu a mai pus nimeni de 6 ani
piatră” - Şoltuz Costache,
Voroveşti

“Vom verifica situaţia
din teren şi dacă sesizarea
dumneavoastră se confirmă
vom pune piatră şi pe strada
Siliştea” - Dan Niţă, prima-
rul comunei Miroslava

Asfalt până la cimitirul
din Proselnici

“Suntem foarte mulţumi-

te că s-a tras asfalt până în
Proselnici. Atât am vrea să
ştim dacă se poate turna
asfalt până la biserică şi mai
la deal, până la cimitir” -
Moroşanu Margareta, Vizu
Maria, Proselnici

“Prioritară a fost asfal-
tarea drumului principal de
la Corneşti la Proselnici,
până la şcoală. Urmează să
punem asfalt până la cimitir
şi, dacă ne vor mai rămâne
bani, vom pune şi până la
biserică. Dar deocamdată
mai aşteptăm...” - Dan
Niţă, primarul comunei
Miroslava

Podeţe şi copăcei

“După cum vedeţi, mi-
am curăţat şanţul din dreptul
casei şi am plantat nişte
pomi. M-ar intresa să ştiu
dacă pe viitor Primăria va
amenaja şi podeţele care să
facă legătura între stradă şi

gospodăriile oamenilor” -
Anuşca Valeria, Proselnici

“Podeţele la oameni se
pun în funcţie de cum e pro-
iectul. Din câte ştiu, proiec-
tul de asfaltare a drumului
principal din Proselnici
cuprinde inclusiv podeţele,
deci da, vom face şi podeţe-
le. Cât priveşte plantarea de
copaci, noi am încercat să
plantăm puieţi de tei în mai
multe locuri, dar o parte din-
tre aceşti copăcei au fost
smulşi din pământ sau rupţi.
E şi o problemă ce ţine de
educaţia fiecăruia aici. Noi
vom pune în continuare, dar
sperăm ca şi cetăţenii să ia
atitudine când văd că alţii
distrug munca noastră” -
Dan Niţă, primarul comu-
nei Miroslava  

a consemnat 
Florin Antohi

Câini comunitari, drumuri, podeţe,
copăcei, parcuri de agrement

Continuăm rubrica de dialog cu cetăţenii, stând de vorbă cu locuitorii din  Horpaz, Proselnici şi Voroveşti.
Reamintim cititorilor că prin această rubrică încercăm să dezvoltăm o mai bună comunicare între contribua-
bili şi administraţia locală. Aşa că invităm, pe această cale, pe toţi cei care au de făcut sugestii sau reclamaţii
la adresa Primăriei Miroslava să ni se adreseze la adresa redactia.mesagerul@gmail.com, sau la tel.
0745.934.769. De asemenea, sugestii şi reclamaţii se mai pot primi în cutiile special amenajate în zona centra-
lă a fiecărui sat din componenţa comunei Miroslava, sau la secretariatul primăriei. Răspunsurile la întrebă-
rile publicului, care vor fi verificate în teren, vor fi publicate în următorul număr al publicaţiei Mesagerul.
Injuriile nu vor fi luate în considerare. Reamintim, de asemenea, că Mesagerul publică anunţuri de mică
publicitate gratuit iar acestea se pot depune la biroul unic.

Dan Niţă, primarul comunei Miroslava

Focşăneanu Iustina Mutihac Gheorghe Şoltuz Costache Moroşanu Margareta Vizu Maria Anuşca Valeria

LUMEA ÎNTREABĂ, PRIMARUL RĂSPUNDE

Petru a înregistra contractul de
arendă la Primărie, arendaşul trebuie
să prezinte:

• 3 exemplare ale contractului,
dintre care unul este originalul;

• certificatul de înregistrare a
întreprinderii (persoană juridică) sau

buletinul de identitate (carte de iden-
titate) al arendaşului (persoană fizică
autorizată);

• orice act care confirmă dreptul
de proprietate asupra terenurilor
agricole – original/copie – exp. Titlu
de Proprietate, extras CF, certificat

de moştenitor, act de partaj etc.;
• inventarul terenurilor – sub

forma de anexă la contract;
• chitanţa cu taxa de înregistrare –

5 lei/contract.
Notă: Dacă bunul transmis în

arendă este proprietatea comună a

mai multor persoane, atunci la con-

tractul de arendă se va anexa lista

tuturor coproprietarilor cu semnătura

celor care au acceptat condiţiile con-

tractului, menţionându-se cota parte a

fiecărui coproprietar.

Acte necesare pentru a înregistra contractul de arendă la Primărie



Excluzând CSMS Iaşi,
putem spune că derby-ul
judeţului este meciul dintre
cele mai bine cotate echipe
ieşene, Ştiinţa Miroslava şi
Kosarom Paşcani. Cele două
echipe împărţeau primele
două locuri în Seria 1 şi
aveau asigurate locurile în
Play-off, meciul având o
miză importantă şi pentru
situaţia în cursa pentru pro-
movare.

Chiar dacă miza meciului
a fost una mare şi în calculele
promovării, adevarata miză a
fost aceea a supremaţiei jude-
ţene. În precedentele 3 întâl-
niri oficiale, Kosaromul a
reuşit două victorii şi un
rezultat de egalitate,
Miroslava fiind încă în căuta-
rea unei victorii în faţa păşcă-
nenilor.

Prima repriză a fost una

plictisitoare, ambele echipe
anihilându-se reciprioc iar
ocaziile importante lipsind cu
desăvârşire. Prima ocazie cu
adevărat importantă a venit
abia în min. 45, când
Agrigoroaie a pivotat exce-
lent lângă fundaşul de marcaj
şi a şutat puternic din 12 m.
Raul Avram a agăţat mingea
cu un reflex imposibil, însă
tăria şutului a fost prea mare
şi cu toată opoziţia portarului,
mingea a intrat în poartă şi
păşcăneni deja se gândeau că
vor rămâne neînvinşi în
meciurile cu Miroslava.

Cristi Ungureanu şi Irinel
Ionescu au mutat, încă de la
pauză, făcând două schim-
bari şi introducându-i în
teren pe Ilie Talpan şi
Adrian Caragea. Trebuie
notate aceste două mutări,
pentru că aveau să fie decisi-

ve în soarta meciului. Prima
ocazie importantă a gazdelor
a venit în min. 48, când
Tincu a executat un corner
direct pe poartă, iar Luca a
reuşit să scoată cu dificulta-
te mingea de sub transversa-
lă. O fază controversată a
venit în min. 53, când Petrea
a fost faultat în 16 m, însă
centralul a considerat că a
fost simulare şi l-a “îngălbe-
nit” pe căpitanul Ştiinţei.
Kosarom Paşcani putea
închide meciul în min. 63,
însă şutul de la 20 m al lui
Diaconu a şters pe exterior
transversala.

Ţinând cont de desfăşura-
rea ostilităţilor din teren, era
greu de prevăzut ce avea să
urmeze. Petrea a insistat în
flancul stâng şi a centrat la
colţul lung, Pârvu a ajuns
mingea cu dificultate şi a

recentrat-o excelent în 5 m,
de unde Caragea a reluat
excelent cu capul sub trans-
versală şi a restabilit egalita-
tea!

Cu moralul ridicat, Ştiinţa
a forţat victoria iar insistenţa
le-a fost răsplătită jucătorilor
de la Miroslava în min. 80,
când Tincu a ciupit o minge

la care fundaşul păşcănenilor
avea prim-planul şi apoi a
centrat excelent în 6 m, de
unde Talpan venit de la colţul
lung, a reluat cu capul pe
lângă Luca şi a adus bucuria
în tabara gazdelor. A fost un
gol greu de înţeles, dacă ne
gândim că Talpan a trecut pe
lângă 3 fundaşi ai oaspeţilor

şi niciunul nu l-a luat în pri-
mire la timp pentru a-l bloca.
Ştiinţa Miroslava are şanse
mari să promoveze, fiind
momentan principala contra-
candidată a Dorohoiului la
promovarea în Liga II.

Remus Mustăţea 
(asmagna.info)
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Liga III - Seria 1: Ştiinţa Miroslava - Kosarom Paşcani 2-1!

Luni, 31 martie, s-a încheiat la Focşani
turneul Seriei Est a Diviziei A2 care a dat
calificatele la turneul final de promovare în
Divizia A1. După ce în prima zi a pierdut, cu
2-3, în faţa gazdelor de la CSM, SC Ştiinţa a
trecut duminică, cu 3-1, de CSU Galaţi, însă
meciul decisiv l-a susţinut luni, cu CET
Govora CNMB Râmnicu Vâlcea, formaţie
care înaintea partidelor de ieri deschidea cla-
samentul, cu 5 puncte, şi care era calificată
indiferent de rezultat. Ieşencele erau pe 2, cu
4 puncte, însă doar victoria, indiferent de

scor, le asigura şi lor calificarea indiferent de
rezultatul ultimului joc al turneului. Şi a fost
3-2 (12-25, 25-16, 25-18, 19-25, 15-10) până
la urmă pentru SC Ştiinţa, pregătită de antre-
norul Cătălin Ştirbu, calificarea fiind obţinu-
tă însă cu mari sacrificii. Ridicătoarea titula-
ră, Petrescu, şi liberoul titular, Shapira, nici
n-au jucat deloc la Focşani, a doua ridicătoa-
re, Alexandru, s-a accidentat încă din primul
meci şi a devenit, ca şi Shapira, irecuperabi-
lă pentru turneul final, iar centrii Poboroniuc
(entorsă în al doilea meci) şi Pichiu (dureri la

genunchi, a ieşit după două seturi) vor intra şi
ele pe mâna medicilor. „O prioritate pentru
noi până la turneul final va fi recuperarea a
cât mai multe dintre fete”, a spus Eugen Pal,
preşedintele grupării ieşene.

Meciul de luni a fost abordat de Ştirbu cu
următoarea formulă: Pal, Arhip, Poboroniuc,
Diaconiţa, Filip, Pichiu (au mai jucat Buzilă,
Koszte - libero şi Delescu). „Vom licita pen-
tru organizarea turneului final şi vom lupta
până la capăt pentru a ajunge în elita voleiu-
lui românesc”, a declarat Cătălin Ştirbu.

Celălalt turneu din Divizia A2 se încheie
astăzi, la Cluj, iar turneul final pentru promo-
vare se va desfăşura între 2 şi 4 mai.

Dragoş GAŞPAR

VOLEI: Ştiinţa Miroslava s-a calificat
la turneul pentru promovare


